
 
Na cenę nie wpływa zmiana tkanin oraz opcja wyciętego wejścia/pełnego rantu w poszczególnych legowiskach. 
Ozdoby typu pompony, kryształki, chwosty itp. są dodatkowym kosztem 8,50zł. 

 

MOJMIR – imię to prawdopodobnie oznaczało “mój skarb”. Definitywnie jest 
prawdziwą perełką drzemadłowej osady, gdyż to właśnie on przewodzi jej na 
czele od samych początków! Imieniny obchodzi 10 stycznia. 

Wielkość drzemadła reguluje się za pomocą sznurka. Podana średnica dotyczy rozłożonego 

całkowicie na płasko legowiska, więc docelowo jest ono mniejsze. 

• ⌀85cm 136zł (z haftem 148,75zł) – wymaga baaardzo dużej pralki:) 

• ⌀65cm 106,25zł (z haftem 119zł) 

Koło w środku ma kolejno 40/25cm. 

 

NIETĘG ZMIENNY – giętki dzięki gąbce tapicerskiej, idealnie dopasowuje się 
do potrzeb zwierzaka. Co za tym idzie, to drzemadełko może przybrać wiele 
różnych form. Imieniny obchodzi 26 kwietnia.  

• długość około 65cm 

• szerokość mierzona całkowicie na płasko około 50cm 

• obwód wejścia 100cm mierzone po zewnątrz 

• cena: 110,50zł (z haftem 123,25zł) 

Drzemadło można zastosować jako tunel (tył z możliwością otworzenia na wylot) lub legowisko. 

 

NIETĘG USZATY - od jego Zmiennego brata wyróżniają go przede 

wszystkim urocze uszka! Imieniny obchodzi również 26 kwietnia. 
 

• długość około 55cm 

• szerokość wejścia około 30cm 

• wysokość wejścia około 20cm 

• cena: 110,50zł (z haftem 123,25zł) 

 

 

PĘŻYRKA  -  to imię złożone z członów ‘droga’ i ‘pokarm’, ‘życie’. W końcu 
życie to koło skupione na jedzeniu i odpoczynku – kto jak kto, ale koty 
wiedzą to najlepiej! Imieniny obchodzi 5 lipca. 
 
• średnica około 50cm mierzona po całości legowiska 
• średnica środka około 30cm 
• cena: 106,25zł (z haftem 119zł) 
Legowisko ma wszytą w podstawę poduszkę z gąbki 2cm.

 

SOBIERAD – imię to określa bycie zadowolonym, bycie sobie rad. Jesteśmy 

pewni, że właśnie tacy będą jego używcy. Imieniny obchodzi 18 września. 

Podane wymiary dotyczą podstawy legowiska.  
Środek jest mniejszy o 10cm, z zewnątrz legowisko jest większe o 10cm. 
• 40x50cm 127,50zł (z haftem 140,25zł) [*pokrowce + 51zł] 
• 50x60cm 178,50zł (z haftem 191,25zł) [*pokrowce + 59,50zł] 
Drzemadło ma wyjmowaną poduszkę, nie jest wszyta w podstawę.  
Możliwość uszycia z pełnym przodem bez wyciętego wejścia, nie wpływa to na cenę. 
*Opcja z zamkami w bokach i zdejmowanymi pokrowcami to dodatkowy koszt. 

 



GOŚCIWIT - oznacza tego, który serdecznie gości swego pana. Ten osadnik 
z pewnością zapewni ciepło i najwyższą wygodę Waszemu zwierzakowi. 
Imieniny obchodzi 11-12 grudnia. 

• ⌀38cm, wysokość 16cm 123,25zł (z haftem 136zł)  

• ⌀45cm, wysokość 18cm 136zł (z haftem 148,75zł)  

• ⌀50cm, wysokość 20cm 148,75zł (z haftem 161,50zł) 

Drzemadło ma wyjmowaną poduszkę, nie jest wszyta w podstawę. W boku znajduje się zamek, 

dzięki któremu można wyjąć gabkę. 

 

DOBROSIODŁ - to inaczej ktoś, kto ma “dobrą siedzibę”. Wierzymy, że 

Wasze zwierzaki właśnie na taką zasługują! Imieniny obchodzi 29 lutego. 
 
•DUŻY: wymiary podstawy około 50x50cm (po przekątnych 58x58cm) 148,75zł (z haftem 161,50zł) 

•MAŁY: wymiary podstawy około 40×40cm (po przekątnych 43x43cm) 123,25zł (z haftem 136zł) 

Wysokość ok. 20cm. 

Drzemadło ma wyjmowaną poduszkę z gąbki 3cm, nie jest wszyta w podstawę. 

 
 

MATERACYKI z wypełnieniem z ovaty                                  KOCYKI bez wypełnienia 

                                                    •30x50cm 42,50zł (z haftem 55,25zł)            •35x55cm 38,25zł (z haftem 51zł) 

                                                    •35x55cm 46,75zł (z haftem 59,50zł)            •60x80cm 59,50zł (z haftem 72,25zł) 

                                                    •40x60cm 51zł (z haftem 63,75zł) 

   

 

 
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego 5% rabatu (czyli łącznie 20% od standardowej 
ceny) na materacyki oraz kocyki w przypadku zamówienia wielokrotności: 
• materacyk 30/50cm -> wielokrotność 4 sztuk (czyli takich samych 4, 8, 12, 16 itd…) = 40zł sztuka [z haftem 52,75zł] 

• materacyk 35/55cm -> wielokrotność 4 sztuk (czyli takich samych 4, 8, 12, 16 itd…) = 44zł sztuka [z haftem 56,75zł] 

• kocyk 35/55cm -> wielokrotność 4 sztuk (czyli takich samych 4, 8, 12, 16 itd…) = 36zł sztuka [z haftem 48,75zł] 

• kocyk 60/80cm -> wielokrotność 6 sztuk (czyli takich samych 6, 12, 18, 24 itd…) = 56zł sztuka [z haftem 68,75zł] 
 

 

 

 

 

edukacyjna Mata do zabaw dla maluchów  

- dla kociąt i szczeniaczków. 
 
Dwa kwadraty maty szeleszczące, w jednym ukryte piszczałki.  

Zabawki (po 2szt.) szeleszczące, grzechoczące, z dzwonkami, dla psiaków z piszczałką 

oraz gryzaki ze specjalnego tworzywa. 

Góra maty uszyta z czterech tkanin o zupełnie różnej fakturze. 

Zabawki dla kocurów mają taśmy, sizal oraz druciki z jeżem. Dla psiaków grube sznury 

bawełniane, taśmy oraz druciki z jeżami. Możemy dowolnie zmienić te akcesoria:) 

• 60x60cm 233,75zł 

• 95x95cm 297,50zł 

• haft +12,75zł/na jednym polu 

• dla kociąt: zabawki z piórami +8,50zł 

 



LEGOWISKO tzw. DO ZDJĘĆ - te drzemadła powstały głównie 

dla hodowli, mają służyć jako rekwizyt i fajne akcesorium do sesji 
zdjęciowych. Uprzedzam: nie ma opcji, że dadzą radę zastąpić całe tło:) 
 

Podane wymiary to średnica półkola. Przedłużamy ją o dodatkowe 10cm. 

• 44cm 123,25zł 

• 65cm 169,15zł 

W przypadku tych drzemadeł hafty oraz wszystkie ozdoby są już wliczone w cenę. Możemy 

dowolnie dobierać dekoracje – jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i wizje:) 

 

Pufy – super miękkie poduchy. 

 
Na spodzie znajduje się zamek, dzięki któremu można wyjąć wypełnienie (uwaga: ono się 

prawdopodobnie nie zmieści do pralki) i wyprać sam pokrowiec. 
• średnica 50cm, wysokość 20cm 

• cena: 165,75zł (z haftem 178,50zł) 

 

 

Legowisko niby-budka – inaczej poducha z daszkiem. 

 
Drzemadło wyłącznie dla małych zwierzaków. Nie uszyjemy go w dużym rozmiarze, 

ponieważ gąbka w daszku nie wytrzyma presji i się załamie:) 

 

• średnica 50cm po zewnątrz, wysokość 25-30cm 

• cena: 136zł (z haftem 148,75zł) 

Poduchy z ovatą – poduszki z wyższym brzegiem. 

 
Środek wypełniony ovatą, w brzegach kulka silikonowa. 

 

• 40x55cm 68zł (z haftem 80,75zł) 

• 50x70cm 93,50zł (z haftem 106,25zł) 

 

Gościwit w wersji niskiej – nasz Gościwit z niższym brzegiem. 

 

Gąbka tapicerska w ściankach oraz poduszkach. 

• ⌀38cm, wysokość 12cm 110,50zł (z haftem 123,25zł) 

• ⌀45cm, wysokość 12cm 123,25zł (z haftem 136zł) 

 

Wyjątkowo tego legowiska nie szyjemy o większych średnicach, ponieważ proporcje 

wychodzą wtedy nieco zaburzone i legowisko wygląda trochę inaczej.  
Pomponiki to dodatkowy koszt 8,50zł – tak jak i inne ozdoby wymienione u samej góry  

 



 
Nie mamy gotowych kompletów, ponieważ każdy z Was może 
skompletować swój własny zestaw wg osobistych preferencji.  

 
 

Na szycie potrzebujemy zwykle 2-3tygodnie, a czasami zdarzają się cięższe okresy 
(np. święta), w które napotykamy na dodatkowe trudności. Dlatego fajnie, jeśli 
dajecie nam znać o szyciu odpowiednio wcześnie – najlepiej dać cynk, że jest [ilość] 
małych brzdąców i wtedy na spokojnie bez presji rezerwujemy sobie czas. Wszystkie 
szczegóły (czyli jaki model legowiska, jakie kolory, jakie napisy) możemy ustalić bliżej 
tego terminu. Możecie również w każdej chwili zrezygnować. 
 

Nie wysyłam przesyłek pobraniowych, ponieważ niosło to za sobą więcej problemów 
niż pożytku  
O wpłatę zadatku (zwykle to 1/4 lub 1/3 całej kwoty zamówienia) proszę w momencie 
zamawiania tkanin, nie podczas składania zamówienia (no chyba że realizacja jest 
super szybka). O wpłatę reszty kwoty proszę po skończeniu szycia, kiedy wysyłam 
zdjęcia gotowych produktów. Można też opłacić całość od razu.  
Nie rozpoczynam szycia przed otrzymaniem wpłaty, nawet jeżeli mija umówiony 
termin. Jeśli wysyłacie mi wpłatę dłuższy czas po mojej prośbie o zadatek (czyli np. 
1-3dni przed planowanym wydaniem malucha), prawdopodobnie nie zdążę na czas. 
 

Do każdej wyprawki w formie gratisu dodaję zabawkę, kupon rabatowy dla 
przyszłego opiekuna malucha (zwykle ma ważność +/- pół roku, ale jeśli zamawiacie 
wyprawki na zapas to wypisuję je na rok) oraz drzemadłową teczkę na dokumenty, 
na której jest miejsce na podpis oraz np. naklejkę Waszego logo.  

https://www.drzemadla.pl/klub-hodowcy/


Na pewno najczęstszym Waszym legowiskowym wyborem jest pączek Mojmir – niezmiennie od lat 
cieszy się taką samą popularnością. 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Na wyróżnienie zasłużył również Gościwit, który w Waszych wyprawkach przybiera wiele różnych form 
– niskie, wysokie, ze sznurami, pomponami, z haftami na poduszkach itd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W tym miejscu nie mogłoby również zabraknąć materacyków, kocyków i poduszek z wyższym 
brzegiem. Czasami dobieracie je do legowisk, czasami są wypraweczką samą w sobie – ale z 

pewnością zawsze są dobrym wyborem 

 

 

 

 


